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SANWACANA 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, 

KEBIJAKAN DIVIDEN UKURAN PERUSAHAAN DAN RISIKO BISNIS 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”. Penulis menyadari bahwa di dalam 

penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun berkat bantuan 

dari semua pihak yang penulis rasakan sangat membantu maka skripsi ini dapat 

terselesaikan.  

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya yang telah membimbing dan 

memberikan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Suripto, S.sos., M.AB., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua 

Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis atas petunjuk, bimbingan, dan saran dalam 

penulisan ini. 

3. Bapak Drs. Soewito, M.M, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan 

banyak bantuan untuk memperbaiki skripsi ini. 
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4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. 

5. Bapak Hartono, S.sos., M.A selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, 

motivasi, dan nasehat selama penulis menyelesaikan kuliah di Universitas 

Lampung. 

6. Ibu Merta selaku staf jurusan Administrasi Bisnis yang banyak membantu 

dan melayani dengan sabar dalam masalah administrasi dalam penyusunan 

skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis. 

8. Keluargaku tercinta teruntuk mama dan papa atas segala dukungan, motivasi, 

dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah kegiatanku. Adik-adikku 

Iyoridhana Aulia, dan Syakira Nibras Salma sebagai motivasi terbesar 

sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dan atas doa beserta pelukan 

hangat.  

9. Saudara sepupuku, Uni Nidia, Fanny, Uni Erra, Uni Rini, atas dukungan,doa 

serta pengalaman skripsi yang menjadi motivasi dan acuan penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

10. Rafi Lauda Berlyawan atas dukungan, bantuan ataupun inspirasi serta 

masukan terhadap skripsi ini dan selama masa studi penulis, Terima kasih.  

11. Sahabatku sejak SMP, (OM9PC) Aini, Zuy, Trisa, Anun, Sinta, Dinda, Baya, 

Nisa, Piping, Eci, atas dukungan, motivasi, dan persahabatan selamanya tak 

terpisahkan. 
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12. Sahabat seperjuangan (SOS) Annisa, Vivi, Baya, Linda, Hotma atas 

persahabatan yang tulus, dukungan, doa, bantuan dan partisipasinya. 

13. Teruntuk sahabat seperjuangan Seru (!) Annisa, Baya, Vivi, Linda, Hotma, 

Rafi, Vito, Danis, Oci, Ronski, Damar, Jupri, Niko, Umam, Yayi, dll atas 

dukungan dan partisipasinya, selamat berjuang “see you on top guys”. 

14. Teruntuk Ratih Dwi Jayanti atas bantuannya dalam mengajari Eviews7. 

15. Business ’11, semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

atas pertemanannya selama ini, dan dukungannya. 

16. Teruntuk konsumen atau pembeli online shop yang saya dirikan dengan nama 

gapicheerup atas bantuan doa, dan finansial untuk kelancaran skripsi ini.  

17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang masih 

banyak lagi dan tidak bisa disebutkan satu persatu. 

18. Untuk Almamaterku tercinta. 

Semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa yang telah kalian berikan kepada 

penulis selama ini. Pada akhirnya penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat 

dipergunakan sebaik-baiknya dan dapat memberikan sumbangan untuk ilmu 

pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Bisnis. 

 

Bandar Lampung,   Juni 2015 
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